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இறைவறை

நாடுபவர்கள்,பபரும்பாலும்

தைது

ஆரம்ப நாட்களில் பல குழப்பங்களுக்கு ஆளாகின்ைைர். தூசி
படிந்த அறைறை சுத்தம் பசய்ை முற்படும்பபாது பபரும்
புழுதி கிளம்பி முன்பிருந்த பவளிச்சத்றதயும் மறைப்பது
பபால ,ஆத்ம சாதகனுக்கு தற்காலிக இருளும், மைக்கமும்
ஏற்படுகிைது. அப்பபாபதல்லாம் அவனுக்கு துறை, குருவின்
அரவறைப்பு

மட்டுபம.

குருவருளும்,

இறைைருளும்

ைாருக்கு கிறைக்கின்ைபதா..அவர் பபறு பபற்ைவர். அவ்வாறு
அருள்

கிறைக்க

ஒரு

சாதகன்

தன்றை

தைார்

படுத்திக்பகாள்வது மிகவும் அவசிைம். இறைவபை எல்லாம்
பசய்வான் எைக்கு, எை தபமா குை தாக்கத்தில் ஒருவன்
உைங்கிபகாண்டிருந்தால்,பமலும்
பபாவான்.எைபவ

பதைலின்

மைக்கத்தில்
தீவிரம்,

ஆழ்ந்து

சரைாகதிைின்

அவசிைம்,இறைவன் நம்றம ஆட்பகாள்ளும் விதம்,குருவின்
அவசிைம், குருவின் மகிறம, குருவின் அருள் இவற்றை
பற்ைி

நன்ைாக

அனுபவங்கறள

உைர்ந்து
இங்கு

பதளிந்த

நாம்

மஹாத்மாக்களின்

தருகிபைாம்.இறவ

ஆத்ம

சாதகர்களுக்கு, இறைஞாை தரிசைம் என்ை பைைத்தில் ஒரு
கலங்கறர விளக்கமாக இருக்கும் என்பதில் ஐைம் இல்றல.

-இறைை நிர்வாகிகள்
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உள்டள

பர ப்புக்கள்

பக்கம் எண்

அன்றைைின் அம்சங்கள்

04-08

பகள்வி-பதில்கள்

09-13
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அன்ரையின் அம்சங்கள்

( பைாகி ஸ்ரீ அரவிந்தர் எழுதிை
தமிழாக்க

நூலாை

Mother என்ை புத்தகத்தின்

அன்றை

என்ை

நூலிலிருந்து

எடுக்கப்பட்ைறவ தான் இறவ. ஆத்ம சாதகனுக்கு மிகவும்
பைனுள்ளறவைாக

இருக்கும்

இறவ.----

இறைை

நிர்வாகிகள் )
உலறக இைக்கும் பராசக்திைின் பவளிப்பாடு
வறகைாக உள்ளை.அறவகள்:
1.

ராஜராபஜஸ்வரிைாை மபகஸ்வரி

2.

மஹா காளி

3.

மஹா பலக்ஷ்மி

4.

மஹா சரஸ்வதி

நான்கு
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பசன்ை

இதழில்

ராஜராபஜஸ்வரிைாை

மகாகாளி

மற்றும்

அம்சங்கறள

விரிவாக

மபகஸ்வரி,

மகாலட்சுமி
பார்த்பதாம்.

இவர்களின்
இந்த

இதழில்

மகாசரஸ்வதிைின் அம்சங்கறள பார்ப்பபாம்...
மகாசரஸ்வதி,
ஆவாள்.

அன்றைைின்

அவள்

பூரைம்,

பசைல்

ஒழுங்கு

சக்தி

இவற்ைின்

அதிபதவறத ஆவாள். நால்வருள் இறளைவள் ஆகிை
இவள்

காரிைங்கறள

றகபதர்ந்தவள்.

சை

நிறைபவற்றுவதில்

இைல்பிற்கு

மிக

அருகில்

உள்ளவள் இவள்.
மபகஸ்வரி,
வழிகறள

உலக

வகுக்கிைாள்.

ஆற்ைல்கறளயும்
பசலுத்துகிைாள்.
சந்தங்கறளயும்

சக்திகளில்

அகண்ை

மகாகாளி,

அவற்ைின்

உத்பவகத்றதயும்

உந்தி

மகாபலக்ஷ்மி,
அளவுகறளயும்

அவற்ைின்

கண்டுபிடிக்கிைாள்.

மகாசரஸ்வதி அவற்ைின் நிர்வாக நுட்பம், நறைமுறை
விபரம்,
சக்திகறள

பாகங்களுக்கு
திைம்பை

நிறைபவற்ைத்திலும்
தறலறம
இைலைிவு,

உைவு,

இறைத்தல்,விறளவிலும்

பிறழபைாத

திட்பம்

இவற்ைிற்கு

தாங்குகிைாள்.

பபாருள்கறள

பற்ைிை

கறலைைிவு,

பதாழில்நுட்ப

அைிவு

இறவபைல்லாம்
ஆகும்.றகபதர்ந்த
பநர்த்தி,

இறைபைைாை

மகாசரஸ்வதிைின்
கறலஞைின்

பபாறுறம,

அவைது

இராஜ்ஜிைம்

நுட்பமாை

அைிவு,

உள்பளாளி

பபற்ை
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மைது,அவைது

உைர்வுைன்

றககள்,அவைது

ஊடுருவி

பவறல
காணும்

பசய்யும்
பார்றவகள்,

இவற்ைின் நூலிறழயும் பிசகா திைறம இத்துறையும்
தன்

இைல்பில்

பகாண்ைவள்.தான்

பதர்ந்பதடுத்தவர்களுக்கு

இவற்றை

வல்லவள்.

சலிைாது,

திைம்பை

வலிறமயுைன்,
பவறலபசய்து,

ஒழுங்குபடுத்தி
பசய்பவான்
நமது

இவபள;

பதாழில்

எல்லாம்

அறமத்து

உலகங்களின்

நிபுைன்,பாகுபாடு

இவபள.

இைல்பிற்கு

முறையும்பபாது

கவைத்துைன்,

உலகங்கறள

நிர்வகிப்பவள்

றகவிறைஞன்,

பகாடுக்க

நம்றம

உருமாற்ைி

புத்துருவம்

இவளுறைை

பவறல

அளிக்க
சிரமமாைது,

நுட்பமாைது.நமது அவசரபுத்திக்கு அது மிக பமதுவாக
நைப்பதாகவும்
ஆைால்

முடிவுைாது

இவள்

பவறல

பபாலவும்

பதான்ைலாம்.

அைர்வற்ைது,

பழுதற்ைது,

பூரைமாைது. ஏபைைில் இவளது பசைல்களில் உள்ள
சங்கற்பம்

தீவிர

பநர்றம

பகாண்ைது,விழிப்புைன்

இருப்பது,பசார்வற்ைது.
இவள்
பிசறகயும்,

நம்மீ து

பரிந்து,

விட்டுப்பபாைறதயும்,

அறரகுறைகறளயும்

சிறு

பகாைறலயும்,

கண்டுபிடித்து,

பதாட்டுச்

சீ ராக்குகிைாள். எறதயும் சிைிபதன்பைா அற்பபமன்பைா
இவள்

அசட்றைைாக

விடுவதில்றல.

எவ்வளவுதான்

கண்ைிற்க்கு எட்ைாமல், மாறுபவைம் பூண்டு புறதந்து
மறைந்து

இருந்தாலும்

இவள்

பார்றவைிலிருந்து
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எதுவும்

தப்பமுடிைாது..

அதற்குைிை

உண்றமைாை

அறமப்பில்

அதற்குைிை

குைிப்பிைப்பட்ை
நிறைபவற்றும்

ஒவ்பவாரு
வடிறவப்

பபற்று,பமாத்த

இைத்தில்பபாருந்தி,அதற்கு

பநாக்கத்றத
வறர

பாகமும்

திட்ைவட்ைமாக

மீ ண்டும்

மீ ண்டும்

அறத

வார்த்பதடுக்கிைாள். எறத பதர்வது, எறத தள்ளுவது
என்பறத

இவளின்

கவைித்து

அக

ஞாைம்

அவற்றை

ஒபர

அறையும்

சமைத்தில்

வழிகறளயும்

காண்கிைது. சரிைாை கருவி, சரிைாை காலம், சரிைாை
சந்தர்ப்பங்கள்,

சரிைாை வழிமுறைகள்

ஆகிைவற்றை

பவற்ைிகரமாக தீர்மாைிக்கிைது.
கவைமின்றம,
அலங்பகாலம்,

அசட்றை,

தாறுமாறு,

பதற்ைம்,

அலட்சிைம்,ஈடுபாடின்றம,

குைிதவைல், கருவிகறளயும் திைறமகறளயும் தவைாக
பைன்படுத்தல்,

பசய்ைபவண்டிைறத

பசய்ைாமல்

விடுத்தல் அல்லது பாதிைில் விடுதல் இறவபைல்லாம்
இவள்

இைல்பிற்கு

பிடிக்காதறவ.
எதுவும்
இைம்

புைம்பாைறவ,

இவள்

மைக்கப்பட்டிராது.
தவைிபைா,

எல்லாம்
குறைந்த

முழு

விைப்பட்பைா,

நிறலைிபலா

சரிைாயும்,

இருக்கும்.

எதுவும் இவளுக்கு

பறைப்பின்

முடிவுறும்பபாது

எப்பகுதியும்

பழுதாை

திைமாயும்,

,விைக்கத்தக்கதாயும்

பவறல

இவளுக்கு

இராது.

பூரைமாயும்

பரம

பரிபூரைத்திற்கு

திருப்தி

அளிக்காது.தன்

நிறைவிற்கு

அைந்த

காலமும்
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பவறல பசய்ை பவண்டும் என்ைாலும் இவள் அதற்கு
ஆைத்தமாக இருக்கின்ைாள்.
ஆதலால்

அன்றைைின்

அறைவருள்ளும்

இவபள

சக்திகள்

மைிதருைனும்,அவைது

ஆைிரம் குறைகளுைனும் நீண்ைநாள் பாடுபடுகின்ைவள்.
நாம்

நமது

லட்சிை

ஒருமுகப்பட்ைவர்களாய்,
பநர்றமயுள்ளவர்களாய்
பபாலிை,

பநருங்கித்

பசன்றுவிைாமல்,
பதால்வி

கபைமற்ைவர்களாய்,
இருப்பின்

பசார்ந்துவிைாமல்,
பிடிவாதமாக

நம்றமத்

தாங்குகிைாள்.
தாைாய்,நமது

இவள்

புன்ைறக

துறை நின்று-எளிதில்

ஏற்படினும்

அடிைிலும்

உறுதிைில்

நமது

தன்

பதால்விபமல்

நின்று-ஒவ்பவாரு
திருக்கரங்களில்

பதறவகறள

கஷ்ைங்களில்

விலகிச்

அளிப்பதில்

நண்பைாய்

இவள்

இருக்கின்ைாள்.
அன்றைைின்
பவறலபைல்லாம்

மற்ை
தங்கள்

சக்திகளின்

நிறைவிற்கு

இவறளபை

சார்ந்து இருக்கின்ைை. ஏபைைில் மகாசரஸ்வதிைாகிை
இவபள

சை

அஸ்திவாரத்றத

வலுவாக்கி,

சிறு

அம்சங்கறளயும் விவரமாக திட்ைமிட்டு, கட்ைைத்தின்
அரறை

எழுப்பி,

அறத

உறுதிபடுத்துகிைாள்.

உைர்

இைற்றகைின் முழுறமறை

பநாக்கி நம்றம உந்தி

தள்ளுவதில்

விைாமுைர்ச்சியுைனும்

இவள்

அறமதியுைனும் இருக்கின்ைாள்.
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டகள்வி.. பதில்கள்..
சுவாமி சிவாைந்தரின் நூலிலிருந்து.(...பதாைர்ச்சி)

o

எது உலகிபலபை அரிை பபாருள்?

o

பற்ைின்றம.

o

ைார் வலிறமைாை மைிதன்?

o

ைாபராருவன் அஹிம்றசறை
கறைபிடிக்கிைாபைா, மற்றும்
மற்ைவர்களின் அவமதிப்புகறள
புன்முறுவலுைன் ஏற்றுக்பகாள்கிைாபைா
அவன்.
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o

ைார் அழகாைவன்?

o

பைாகி

o

ைார் அசிங்கமாைவன்?

o

பபராறச பிடித்தவன்.

o

ைார் பிச்றசக்காரன்?

o

ஆறசயுள்ளவன்.

o

எது நம்றம மிகவும் தூண்டுவது?

o

ஆணுக்கு பபண்ணும்;பபண்ணுக்கு ஆணும்.

o

எது இைந்திரத்திபலபை மிகவும்
அற்புதமாைது?

o

மைம்.

o

ைார் குடிகாரன்?

o

பைத்திலும்,ஏட்டுக்கல்விைிலும் மைங்கி
கிைப்பவன்.
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o

நான் திைாைத்தில் அமரும் பபாழுபத,பல
எண்ைங்கள் என் மைதில்
எழுகின்ைை.அவற்றை எப்படி தடுப்பது?
அவற்றை அைக்கமுடிைவில்றலபை?

o

எண்ைங்கறள பலவந்தமாக அைக்க
முைலக்கூைாது.அவ்வாறு பசய்தால் அறவ
இரட்றை சக்தியுைன் மறுபடியும் பமபல
வரும்.ஆைால் அறமதிைாை சாட்சி
மாத்திரமாய் இருந்து’இவற்றுைன் எைக்கு
எந்த பதாைர்பும் இல்றல’எை
பாராமுகமாய் இருந்தால் எல்லா உலக
சிந்தறைகளும்,எண்ைங்களும்
தாைாகபவ பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக
இைக்கும்.

o

தீை கைவுகள் வராமல் இருக்க என்ை
பசய்ைபவண்டும்?

o

ஆன்மீ க புத்தகங்கறள
படித்துவிட்டு,அறரமைி பநரமாவது
திைாைம் பசய்துவிட்டு பின்பு படுக்க
பசல்லபவண்டும்.
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o

அகங்காரம் இல்லா மைிதன் எவ்வாறு
இருப்பான்?

o

அவன் தன்றை தன் உைபலாடு
சம்பந்தப்படுத்தி
பார்க்கமாட்ைான்.அவன்
பபருறம,விருப்பு,பவருப்பு,
பபாைாறம,பகாபம், ஏமாற்றுத்தைம்
இவற்ைிலிருந்து விடுபட்ைவைாக
இருப்பான்.

o

இறைவன் இவ்வுலறக ஏன் பறைத்தான்?

o

இறை தரிசைம் அல்லது ஆத்ம தரிசைம்
கிறைத்த பிைபக இந்த பகள்விக்கு
உைக்கு பதில் புரியும்.
காலம்,பதசம்,காரை காரிைம் இவற்ைில்
கட்டுப்பட்டிருக்கும் மைதிற்கு
இவற்றைபைல்லாம் கைந்த ஒரு விஷைம்
எப்படி புரியும்? அல்லது எப்படி புரிை
றவக்க முடியும்?

o

ஆன்மபைை ஒருறமப்பாட்டு
வாழ்க்றகறை எப்படி வாழ்வது?
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o

எல்லா உைிர்களுக்கும் பசறவ
பசய்தல்,தாை தர்மம் பசய்தல்,
நம்மிைத்தில் உள்ள பசல்வங்கறள
மற்ைவபராடு பகிர்ந்து
வாழுதல்,உலகளாவிை அன்பு,ஒபர
இறைவன்தான் எல்பலார் இதைத்திலும்
குடிபகாண்டுள்ளான் என்ை
தரிசைம்,இறைவிைாத ஆத்ம திைாைம்
இறவகபள ஆன்மபைை
ஒருறமப்பாட்டுைன் வாழ
பதறவப்படுவை.

***********
********
*****
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*இதழ் முற்றும்*

